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MURAL JOVEM
MINISTÉRIO JOVEM!
Quem quiser as fotos do aniversário do ministério Jovem poderá baixa-las no Facebook nos próximos dias, ok!

Olá, Seja bem vindo!
Você veio aqui porque Deus tem interesse em transformar a sua vida e abençoar você. A sua
presença muito nos alegra. Receba nosso carinho e sinta-se amado por Deus e pela igreja!

DESTAQUE!
MINISTÉRIO DA PROVIDÊNCIA
Irmão(ã) Querido(a), Atenção! O nosso Bazar já está recebendo as doações, você pode contribuir
da forma que Deus colocar em seu coração. Caso você deseje doar algo que não possa trazer,
comunique ao ministério da providencia, eles vão buscar em sua casa. Ok! Favor procurar - Márcio ou
Cláudio.

Rua Silveira Martins, Nº. 2568, Cabula – Ao lado do Master Shopping Cabula, em frente à
UNEB (71) 3257-2279. CEP: 41.150-000

Salvador, 04 de Novembro
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GRUPOS FAMILIARES
O DESERTO: TEMPO DE PROVAÇÃO

Pr. Paulo

“E te lembrarás de todo o caminho, pelo qual o SENHOR teu Deus te guiou no deserto estes
quarenta anos, para te humilhar, e te provar, para saber o que estava no teu coração, se
guardarias os seus mandamentos, ou não”. Deuteronômio 8.2.
Deus conhece o nosso coração, mas nós não o conhecemos totalmente. O Senhor sabia o que
havia no coração do seu povo. Lembre-se, eles ficaram no Egito pelo menos 400 anos. Podemos
afirmar que eles assimilaram muito da cultura e vida egípcia. Como alguém que tem tudo nas mãos,
eles não aprenderam a depender de Deus, até a saída do Egito. Esta foi uma das razões de sua
provação no Deserto. Eles eram escravos, mas diante do Deserto o regime de escravidão parecia até
confortável. Quando alguém tem uma vida segura e depois se vê numa situação difícil, sem muitos
recursos à sua disposição, isto é um Deserto para essa pessoa.
Quando era criança tinha um amigo que fora criado reprimido pelos pais. Não que ele fosse
criado debaixo de rigidez extrema ou fosse constantemente castigado por eles. Não é isso! Mas ele
não tinha a liberdade para brincar na rua como nós tínhamos. Então, quando ele era liberado pelos
pais para sair e brincar, parecia um cachorrinho louco. Ele queria fazer de tudo. Tocar as campainhas
das casas, correr, jogar bola e tudo o mais que uma criança tem “direito” de fazer em sua escassa
liberdade.
Acredito que foi exatamente assim também com este povo. Da mesma forma que uma criança
reprimida ao sair à rua deseja sentir a sua liberdade, às vezes fazendo até coisas erradas, com o povo
escravizado há tanto tempo no Egito não seria diferente. Sabemos o que acontece quando alguém
vive reprimido, ela tende a descambar para o extremo. Acredito que Deus sabia desta possibilidade:
“Será, porém, que, se de qualquer modo te esqueceres do SENHOR teu Deus, e se ouvires outros
deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós que certamente
perecereis”. Deuteronômio 8.1.9.
Quando uma pessoa está presa em uma cadeia e recebe a sua liberdade, ela precisará de ajuda
para reconstruir a sua vida. Caso contrário, poderá se perder novamente. Foi assim que Deus viu
toda essa situação, mas não somente isso, o Senhor desejava algo melhor para eles. Mas, ao invés
de confiar no ajudador, ao sair do Egito, eles se tornaram exigentes demais. Talvez pelo fato de
terem passado centenas de anos sendo humilhados pelos Egípcios, tendo que ouvir o que fazer
todos os dias, eles se rebelaram contra o Senhor.
Deus nos prova para que vejamos qual é a verdadeira natureza do nosso coração. Se você
entender o que significa este tempo no Deserto vai descobrir que o Senhor não deu as coisas que a
carne do povo queira. Ele apenas deu o que a carne deles precisava. Quando se tratava de roupas e
calçados a bíblia diz que elas não acabaram. Eles tinham o que precisavam, a proteção contra o frio e
o calor, mas não o que queriam.
Deus criou uma fome para prová-los “E te humilhou, e te deixou ter fome”. Dt. 8.3. Mas que
tipo de provação seria essa? Deus queria ver se desejariam mais ele do que as coisas que tinham
deixado para trás; se o buscariam ou iriam atrás das coisas que sua carne desejava; se teriam fome e
sede de justiça ou de conforto e prazer!
O pecado deles não foi devido aos pedidos de carne, água e as demandas que tiveram com
Moises, mas o que estes pedidos representavam. Eles revelavam a insatisfação do coração deles
para com Deus e seu método de liderança. Será que existem pessoas assim na igreja hoje?

BARRA
· Veloso & Jusa /Victor & Dilene - Terça-feira
19:30hs; tel.: 3011-0345/9929-8009/8879-1005

GARIBALDI
· Amélia - Quinta 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel.: 8761-7604

BROTAS
· Márcio & Tati - Terça-feira 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel.: 8833-9171

PERNAMBUÉS
· Roque & Joana - Terça 19:30hs;
tel.: 3431-3214/cel.: 9957-0876/9965-0876

COSTA AZUL
· Luciano & Isabella - Sábado 17:00hs;
tel.: 3484-8640/cel.: 8713-3503/8802-0217

SABOEIRO
· Jorge & Graça; Ramon & Carol - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel.: 9908-4618.

CABULA IV (Condomínio em frente à igreja)
· Elias & Elisângela – Terça 20:00hs;
tel.: 3257-2754/cel.: 8602-9891.

· Sérgio & Rosana - Domingo 09:30hs;
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349

CABULA VI (Em frente ao Doron)
· Vandinho & Denise - Sábado 17:00hs;
tel.: 3248-1448/cel.: 9961-7034/9956-5693
FEDERAÇÃO
· Humberto & Livânia - Quinta-feira 19:30hs;
cel.: 8838-9984/9926-2532

NOTÍCIAS

SÃO GONÇALO
· Leo & Taty - Terça 20:00hs;
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018
SIMÕES FILHO - CIA
· Pr. Paulo & Pra. Viviane - Segunda
20:00hs; tel.: 3231-7774/cel.: 8800-7774/
8606-9023/9644-9459.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Conheça o site da igreja.

www.comunidadevidaemfamilia.com.br

Mônica – 04/11

ATENÇÃO - AVISOS
BAZAR: O Nosso Bazar vai acontecer no primeiro Sábado de dezembro, 01/12/2012, não
deixe de contribuir e convidar amigos para prestigiar nosso lindo bazar.
CULTO DE QUARTA-FEIRA: Gostaria de convidar todos os membros da igreja para
orarmos juntos. A sua presença no culto de oração é importante.
RETIRO DE CARNAVAL: Fomos convidados pela igreja em João Monlevade a participar
do retiro de carnaval em Minas Gerais. Estamos fazendo uma caravana.
BATISMO: Teremos Batismos no dia (15/11- feriado) Casa da irmã Joana.
ANIVERSARIANTES: Veja os aniversariantes da semana e dê um abraço gostoso nestes
irmãos.
TREINAMENTO: Graça e Paz, Amados. Temos um encontro no dia 10/12/2012 (SÁBADO)
ás 16:00hs. Estaremos juntos em mais um treinamento com todos os Professores do
Ministério Infantil, Vamos ser instrumentalizados por Deus para alcançar os pequeninos.

